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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αριστοτέλης σήμερα
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων για τον Μακεδόνα φιλόσοφο
Γιώργος Κοντογιώργης, «Ο Αριστοτέλης, η δημοκρατία και οι μεθερμηνείες της
νεωτερικότητας»
Θεσσαλονίκη, 9/11/2018

«Αν ο Αριστοτέλης εκαλείτο να αποφανθεί για το σημερινό πολιτικό σύστημα, θα το
όριζε ως μια απλώς αιρετή μοναρχία, η οποία δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία ούτε
της αντιπροσώπευσης ούτε πολλώ μάλλον της δημοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά, η
νεωτερικότητα, στην προσπάθειά της να ταξινομήσει το πολίτευμά της στις
δημοκρατίες, διέπραξε το ατόπημα να το ταυτοποιήσει με την αντιπροσώπευση και
τη δημοκρατία, οι οποίες είναι διακριτές πολιτείες και ασύμβατες μεταξύ τους.
Η κρατούσα άποψη διδάσκει ότι ο Αριστοτέλης απορρίπτει τη δημοκρατία
τοποθετώντας την στις παρεκβατικές πολιτείες. Ωστόσο, η κατ’ αυτόν ορθή
«πολιτεία» εμπεριέχει όλες τις αρχές της μέσης δημοκρατίας που απαντάται μεταξύ
του Κλεισθένη και του Περικλή».
Τις παραπάνω απόψεις διατυπώνει ο Γιώργος Κοντογιώργης, Ομότιμος Καθηγητής
Πολιτικής Επιστήμης και πρώην Πρύτανης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών, Αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας
Πολιτισμού της Πορτογαλίας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία, με τίτλο: «Ο
Αριστοτέλης, η δημοκρατία και οι μεθερμηνείες της νεωτερικότητας», στο
πλαίσιο του Α’ Κύκλου Διαλέξεων για τον Αριστοτέλη, που διοργανώνει το

Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, στις 19.00, στην
αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Οι διαλέξεις του ΔΙ.Κ.Α.Μ. για τον Αριστοτέλη, με τη συμμετοχή καταξιωμένων
μελετητών, έχουν σκοπό να διερευνήσουν την επικαιρότητα του αριστοτελικού
έργου και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε έναν
γόνιμο διάλογο με τον Μακεδόνα φιλόσοφο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σημερινά
δεδομένα στον χώρο της πολιτικής, της ηθικής, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και
τις εκπληκτικές ανακαλύψεις στον χώρο των επιστημών.
Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος αυτός κύκλος ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2018,
περιλαμβάνει δύο διαλέξεις τον μήνα και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019.
Συντονίστρια είναι η Πρόεδρος του ΔΙ.Κ.Α.Μ. ΑΠΘ, Ομότιμη Καθηγήτρια
Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΑΠΘ, Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου.
Η είσοδος, όπως και σε όλες τις διαλέξεις, είναι ελεύθερη για το κοινό και θα
γίνεται με δελτία εισόδου που θα διανέμονται από τα εκδοτήρια του Μ2 μία ώρα
πριν από την έναρξη, ενώ θα χορηγούνται και Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από το
ΔΙ.Κ.Α.Μ. ΑΠΘ σε όσους εγγραφούν συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που
υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Κ.Α.Μ. (http://www.dikam.auth.gr/el/node/978) .
Οι ομιλίες θα μεταδίδονται και σε live streaming, μέσω της υπηρεσίας Δίαυλος
(https://diavlos.grnet.gr/) .
Επισυνάπτονται το πρόγραμμα των διαλέξεων και η αφίσα.
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Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση

